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       ZADEVA:   Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2016 – II. obravnava 

 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica  na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 55/2010)   sprejme program 

dela za tekoče leto.  

Programa dela za leto 2016 je  oblikovan po posameznih področjih.  

Upoštevane so prioritetne naloge iz pristojnosti občine, ki sledijo iz zakonskih in podzakonskih aktov po posameznih področjih, nujnost 

posameznih nalog in možnost realizacije le-teh.  
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SPLOŠNO 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Pregled opravljenega dela v podjetju Komunala 

Slovenska Bistrica 

II. kvartal  

Poročilo o delovanju 

Javnega zavoda za KTV in informiranje 

Slovenska Bistrica 

Poročilo o delovanju zavoda  

 

II. kvartal Opomba: obravnava 

kot samostojna točka 

Spremembe Statuta Občine Slovenska 

Bistrica 

Spremembe Statuta– uskladitev s pozitivno 

zakonodajo 

IV. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

Spremembe Poslovnika občinskega sveta 

Občine Slovenska  Bistrica 

Spremembe Poslovnika – uskladitev s 

pozitivno zakonodajo 

IV. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

Poročilo o priseljevanju tujcev Seznanitev o priseljevanju tujcev, ter 

seznanitev z morebitnimi težavami pri 

vključevanju v družbo 

III. kvartal Upravna enota, 

Policijska postaja 

Slovenska Bistrica, 

šole, vrtci,.. 

Poročilo komunalne inšpekcije  

 

Informiranje o izvajanju nalog s komunalnega 

področja 

 

II. kvartal  

  

Poročilo o varnostnih razmerah v občini Informiranje o varnostnih razmerah v občini     II. kvartal  PP Slovenska Bistrica 
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Poročilo o stvarnem premoženju občine Popis stvarnega premoženja občine III. kvartal  

Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter 

požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica 

 

Informiranje o delovanju CZ,  z analizo 

opremljenosti gasilskih društev 

II. kvartal   

Odlok o zunanjem izgledu objektov in okolice Urejenost mesta, naselij III. kvartal  

Odlok o najemu zemljišč in drugih javnih 

površin v lasti Občine Slovenska Bistrica 

Plačevanje najemnin III. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

Ureditev področja sejnin in drugih nagrad v 

občini 

Sprejem meril za izplačilo sejnin in drugih nagrad 

za organe ožjih delov lokalne skupnosti 

(predsedniki in člani svetov KS, vaški odbori) v 

skladu s 34. a členom Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) 

II. kvartal Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in 

imenovanja 

 

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

 

Sprejem letnega programa športa občine 

Slovenska Bistrica za leto 2016 

 

 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom o 

sofinanciranju športa v občini. 

 

 

 

II. kvartal 

 Občinska športna 

zveza, 

Zavod za šport 

 

Sprejem programa ljubiteljske kulture občine 

Slovenska Bistrica za leto 2016 

 

 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom o 

sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

občini. 

 

II. kvartal 

 

 

 

Poročilo o delovanju  javnih zavodov 

 

 

Informiranje o delovanju javnih zavodov 

 

II. kvartal 

Javni zavodi 

Obravnava gradiv  vezanih  na  aktualna 

vprašanja  s področja družbenih dejavnosti          

Informiranje o  aktualnih  zadevah  

I.-IV. kvartal 
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( zdravstvo, sociala, izobraževanje…..) 

 

Sprejem odlokov in predpisov  vezanih na 

izvajanje nalog s področja družbenih dejavnosti: 

- Pravilnik o financiranju športa v občini 

Slovenska Bistrica, 

- Pravilnik o štipendiranju 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

 

Uskladitev s pozitivno zakonodajo in sprejem 

novih aktov 

 

 

I.-IV. Kvartal 

Javni zavodi 

športna društva 

kulturna društva,  

 

Potrditev investicijske dokumentacije za 

načrtovane investicije na področju družbenih 

dejavnosti 

 

 

 

Potrditev dokumentov identifikacije ter 

investicijskih programov za investicije na 

področju družbenih dejavnosti 

 

 

 

I.-IV. Kvartal 

 

 

  

Letno poročilo o uresničevanju Akcijskega 

načrta za neodvisno življenje invalidov v občini  

 

Informiranje o realizaciji načrta 

IV. kvartal  

Letno poročilo Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane – enota Slovenska Bistrica 

Seznanitev s poslovanjem II. kvartal Dom dr. Jožeta 

Potrča 

Poročilo o socialni situaciji v občini 

Slovenska Bistrica 

Seznanitev o socialnem stanju v občini 

Slovenska Bistrica 

III. kvartal Center za socialno 

delo, Rdeči križ in 

ostale humanitarne 

organizacije 

Sprememba Pravilnika o štipendiranju 

nadarjenih in uspešnih študentov 

Sprejem sprememb, glede na stanje 

štipendiranja 

II. kvartal Sklad štipendij za 

nadarjene in uspešne 

študente občine 

Slovenska Bistrica 

Poročilo Sklada štipendij za nadarjene in 

uspešne študente občine Slovenska Bistrica za 

študijsko leto 2014/2015 

 

Seznanitev OS z delovanjem sklada IV. kvartal Sklad štipendij za 

nadarjene in uspešne 

študente občine 

Slovenska Bistrica 
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OKOLJE IN PROSTOR  

 

NALOGE 

 

NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI 

Odloki o občinskih podrobnih prostorskih 

načrtih 

 

Urejanje območij predvidenih za gradnjo s 

prostorsko izvedbenimi akti 

Zakonska podlaga za izdajanje  gradbenih 

dovoljenj 

I.- IV. kvartal  

 

 

 

Nosilci urejanja 

prostora določeni z 

zakonom, KS 

Odlok o varovanju naravne dediščine Popis in aktivnosti na področju naravne dediščine IV. kvartal Zavod RS za varstvo 

narave 

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu 

v občini Slovenska Bistrica  

  

 

Urejanje plakatiranja, oglaševanja in 

usmerjevalnega sistema v občini 

II. kvartal 

 

Krajevne skupnosti, 

zainteresirana javnost, 

Komunala Slovenska 

Bistrica 

Odlok o kategorizaciji cest 

 

 

Prometna študija za mesto Slovenska Bistrica 

 

 

 

 

Urejanje prometa 

 

 

Podlaga za  urbanistično načrtovanje in ukrepi za 

izboljšanje prometne varnosti 

IV . kvartal 

 

 

 

 

IV.. kvartal  

 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo . 

 

Študija izdelana, 

predstavitev 

predvidena v okviru 

Celostne prometne 

strategije 

Občinski prostorski načrt (OPN) Zagotavljanje namenske rabe zemljišč za 

potencialno gradnjo 

Ocena poplavne ogroženost. Celovita presoja 

vplivov na okolje (Okoljsko poročilo) 

IV. kvartal 

 

Nosilci urejanja 

prostora določeni z 

zakonom, izdelovalec 

ZUM d.o.o., KS 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občine 

Slovenska Bistrica  

Zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne 

službe, uskladitev s predpisi ter zagotavljanje 

trajnostnega razvoja javne službe. 

II.- III. kvartal  

 

 

Izvajalec gospodarske 

javne službe 

Analiza cen komunalnih storitev Pregled in analiza cen sprejetih cen 

komunalnih storitev v občini Slovenska 

Bistrica 

III. kvartal Komunala Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Poročilo o problematiki javne razsvetljave v 

lokalni skupnosti 

Poročilo in aktualne rešitve na področju javne 

razsvetljave v lokalni skupnosti 

III. – IV. 

kvartal 
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Spremembe  in dopolnitve Odloka o javni 

razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica 

Odprava neskladnosti z veljavno zakonodajo I. kvartal  

 

 

GOSPODARSTVO   

 

 

NALOGE NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI 

 

Sprejem investicijske dokumentacije za 

razvojne projekte (DIIP, IP, PIZ idr.) 

Pripravljena in potrjena investicijska 

dokumentacija za izvajanje razvojnih projektov v 

okviru vsebine Regionalni razvojni programi, 

projekti v okviru 21. člena ZFO, ter ostalih 

programov za sofinanciranje projektov 

 

I. - IV. 

kvartal 

RIC 

Sprejem odlokov in predpisov, vezanih na 

izvajanje nalog s področja Oddelka za 

gospodarstvo in RIC 

 

Uskladitev aktov z veljavnimi predpisi in sprejem 

novih aktov  

(na novo bi se v letu 2016 pripravil Odlok o 

porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo) 

 I. - IV. 

kvartal 

 

 

RIC – poročilo o delu javnega zavoda 

 

Seznanitev občinskega sveta z dejavnostjo in 

realizacijo izvajanja nalog 

 

II. kvartal   RIC 

 

 

Slovenska Bistrica, dne  29.3.2016 

                                             Dr. Ivan ŽAGAR, 

                    župan 

       Občine Slovenska Bistrica  


